MARROC. OCTUBRE 2011
Manel Broch

AT 965
AT 425

BCN-CMN - 12.50 – 13.05
CMN-AGA - 17.35 – 18.35

Preàmbul
Repeteixo viatge a Marroc. Repeteixo la mateixa zona que
vaig visitar el mes d’abril d’aquest mateix any: el massís de
l’Anti Atlas, serà la quarta vegada que exploro aquest
territori. Optimitzo l’itinerari cercant els millors
allotjaments.
Formarem un grup molt nombrós, de set persones. Repeteix
l’equip que vam anar al Moyen Atlas el novembre de 2009:
Manel Broch, Ramon Bramona, Vicenç Sánchez i Eduard
Torà. S’incorporen al grup: Cristina Aparicio, Antoni
Guerrero i Cristina Picazo.
Aterrarem a l’aeroport Al Massira prop d’Agadir, però
establirem el punt de partida a Inezgane.

El terme Marroc en altres llengües procedeix del
nom de l'antiga capital imperial Marrakech,
provinent de l'expressió berber que significa "Terra
de Déu". El nom complet del país en àrab pot
traduir com El Regne Occidental. Al-Magrib, que
significa: el Ponent.
L'extensió és de 450.000 km² i la població d'uns 33
milions d'habitants. La capital és Rabat amb més
d'un milió i mig d'habitants.
Marroc compta amb quatre serralades: el Rif,
l'Atles Mitjà, el Gran Atles i el Antiatles. La
muntanya més alta és el Toubkal, que arriba als
4162 metres d'altitud. Entre el Rif i l'Atlas Mitjà està
la vall del Sebú. Des Larache fins a Agadir està la
plana atlàntica i entrel'anterior i l'Atles Mitjà hi ha
un altiplà situada per sobre dels 500 metres
d'altitud. Al sud del Antiatles ja comença el desert
del Sàhara.
Els rius principals: Sebú, Muluya, Oum Er-Rbia i
Draa.
No es precisa visat per estades inferiors a tres
mesos. No és necessària cap vacuna per visitar el
Marroc ni cap prevenció especial a nivell sanitari
més enllà d'evitar beure aigua de l'aixeta i preferir
sempre beure aigua mineral.

Crònica del viatge
1  Divendres, 7 d’octubre de 2011
BCN – CMN – AGA
A les 15.00 h, després de dinar, surto de casa amb destí a
d’altra manera, ja que a la comoditat un s’habitua amb
facilitat.

La llengua berber, llengua amaziga, amazigh o tamazight
és un conjunt de parlars del nord d'Àfrica, de la família
afroasiàtica o camitosemites. La parlen uns 12 milions de
persones (berbers), principalment al Marroc, però també a
Burkina Faso i, en petites "illes", fins a Egipte. El guanxe
canari també és considerat un dialecte del berber. El nom
"berber" té el mateix origen que la paraula bàrbar; per
això els berbers demanen que s'anomeni al seu idioma
tamazight, com ells en diuen.
En un principi s'escrivia usant un alfabet (abjad) propi
anomenat tifinagh, derivat de l'antic libi-púnic, i conservat
pels tuaregs. Aquest va ser gradualment substituït (però
mai del tot) per, primer i durant poc temps, l'alfabet llatí i,
després, per l'alfabet àrab. Al segle XX s'ha tornat a
introduir l'escriptura en alfabet llatí, tot i que ara hi ha
una revifalla de formes d'escriptures basades en el
tifinagh.
Encara que la llengua utilitzada oficialment a l'escola
sigui l'àrab clàssic, al carrer s'empra una mescla
d'aquesta llengua i l'amazigh.
El fet que els berbers visquin en zones aïllades entre elles
degut a la profunda arabització lingüística i cultural en
moltes àrees tradicionalment berbers, i que alguns d'ells
siguin nòmades (els tuaregs), ha afavorit la dispersió dels
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diferents dialectes del berber (o llengües berbers).
Amb la islamització dels berbers i la invasió de tribus
àrabs orientals, el berber ha hagut de competir amb
desigualtat amb l'àrab. Car, l'àrab clàssic, com a llengua
de l'Alcorà, es considerava una llengua sagrada. A més a
més, després de la independència dels països del nord
d'Àfrica, l'àrab fou adoptat com a llengua d'estat, però el
berber continuà marginat.

Auberge IGMIR: Situació: 29° 20'N – 09º 00'W.
En una gorja de difícil accés, al costat del barranc d’Assif
n’Mouguene afluent de l’oued Tamanart amb els petits
pobles de Aïty Herbil i Aguerd a l’inici de la ruta venint
pel sud. L’entrada per la seva part superior (nord) des de
Tafraout i Izerbi era força complicada a causa de les
condicions i traçat de la pista que feia necessari un
vehicle tot terreny. És un indret poc conegut i sense
afluència de turistes

5  Dimarts, 11 d’octubre de 2011
IGMIR - AMTOUDI
Agadir és una ciutat del sud-oest del Marroc, capital de la
regió Souss-Massa-Drâa, situada a la part nord d'una
badia a la costa. Segons el cens del 2004 tenia 346.106
habitants però la seva conurbació reunia uns 600.000
habitants incloent les veïnes Inezgane i Aït Melloul. És la
sisena ciutat del Marroc després de Casablanca, Rabat,
Fes, Marrakech i Tànger. A la vila es parla l'àrab, el
berber (tachelhit) i el francès. La població el 1952 era de
30.111 habitants (dels quals 1.518 jueus) i 6.062
europeus).
Un agadir és un recinte fortificat berber, a l'interior del
qual hi ha habitacions per servir de graners a diverses
famílies d'una mateixa tribu, i on els membres de la tribu
es refugiaven antigament si eren objecte d'atac.

2  Dissabte, 8 d’octubre de 2011
INEZGANE - TIZOURGANE
Kasbah Tizourgane: Situació: 29° 53'N – 9º 00'W. Es
troba a 105 km d'Agadir per la carretera S509 que creua
una bella cadena muntanyosa entre Ait Baha i Tafraout.
És una fortalesa de mur circular situada a la part alta
d'un aflorament rocós. Amb deu habitacions, dobles i
individuals, és capaç d'acomodar a grups de fins a 20
persones

84,88 km

5 h 01 min

6  Dimecres, 12 d’octubre de 2011
AMTOUDI - GUELMIN

5 h 27 min

15,37 km/h

7  Dijous, 13 d’octubre de 2011
GUELMIN – SIDI IFNI - LEGZIRA

73,66 km

76,77 km
4 h 18 min

21,83 km/h

3 h 57 min

18,81 km/h

8  Divendres, 14 d’octubre de 2011
LEGZIRA - TIZNIT - INEZGANE

4  Dilluns, 10 d’octubre de 2011
TAFRAOUTE – IGMIR

66,00 km

5 h 37 min

16,69 km/h

3  Diumenge, 9 d’octubre de 2011
TIZOURGANE – TIZI xxxx - TAFRAOUTE
83,09 km

14,89 km/h

Amtoudi: Situació: 29° 14'N – 09º 11'W
Es troba a 30 km vall amunt des de la carretera de Tata a
Tiznit. La característica més destacable és l’imponent
silueta del graner d’Aït Aissa coronant el cim d'un turó
rocós, amb una forma de con truncat, que s'eleva un
parell de centenars de metres per sobre del llogaret. El
graner és una petita ciutat emmurallada, concebuda amb
una clara vocació de inexpugnabilitat.
Al quedar-se sense funció en acabar (fa tot just unes
dècades) l'època de les ràtzies i les guerres tribals, el
graner de Aït Aissa, com el seu veí el graner d’Aguelluy
(com tants d'altres), estava abocat a una ruïna lenta i
inexorable.
Afortunadament, per iniciativa dels habitants, en aquest
últim lustre s'ha procedit a la restauració, tant del graner
de Aït Aissa com el d’Aguelluy sota la direcció de la jove
arquitecta marroquina Salima Naji.
(http://www.salimanaji.org/).

120,91 km
82,82 km

5 h 47 min

4 h 16 min

18,21 km/h

15,50 km/h
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9  Dissabte, 15 d’octubre de 2011
INEZGANE – AGADIR

10  Diumenge, 16 d’octubre de 2011
AGA – CMN - BCN
AT 424 AGA-CMN - 11.40 – 12.50
AT 960 CMN-BCN - 14.00 – 18.05

Observacions

ADRECES D’INTERÈS
Hotel Hagounia
9, avenue Mokhtar Soussi – Inezgane
Tel: 05 28 83 27 83
Kasbah Tizourgane
BP 63 Ida Ougnidif 80400 Ait Baha
info@tizourgane-kasbah.com)
Hotel Salama. Centre de Tafraoute
85450 – Maroc
Tel: 05 28 80 00 26 / fax: 05 28 80 04 48
reservation@hotelsalamana.com
Aboukacem Said. Gîte Igmir
contact@giteigmir.com
Georges Roy (ONDIRAITLESUD)
Oasis Amtoudi – Id Aïssa
BP 112 Taghjijt 81150 Maroc
Tel: 05 28 21 85 69

Tél. 08 28 85 24 16 / fax: 08 28 85 15 53

LECTURES RECOMANADES
EL SAHARA, Tierras, Pueblos y Culturas.
Manuel Julivert
www.saharayatlas.com
www.viajarpormaruecos.blogspot.com

MÉS INFORMACIÓ
Calculador de rutes. www.marocou.com
www.cebadalona.org
www.tempsvila.net
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